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بوفد يضم 4 رماة ورامياتال توجد نية إللغاء »دوري أبطال اخلليج«

بعد تأهلهما إلى نهائي البطولة بتخطيهما النصر والقادسية

االحتاد البوسني يعسكر في ميادين الرمايةالنعيمي لـ »األنباء«: الرفاع واألهلي لم ينسحبا

»كأس السلة« بني الكويت وكاظمة

ختام أول دورة عربية ملدربي »الكاياك«

مواجهة قوية بني العربي وقطر

الدول واألندية املشاركة  جميع 
في البطولة وكذلك اللجنة املنظمة 
إللغاء البطولة هذا العام. ويشارك 
البحريني في املجموعة  األهلي 
الرابعة الت���ي تضم فضال عنه 
األهلي اإلماراتي والعربي، وقد 
قرر الفريق االنسحاب من لقاء 
األهلي اإلماراتي على الرغم من 
تواجده هناك، ويتصدر األهلي 
اإلماراتي الترتيب ب� 3 نقاط من 
فوزه عل���ى العربي في اجلولة 
االول���ى. بينما يلعب الرفاع في 
ال���ى جانب  املجموع���ة االولى 
الس���املية والش���باب االماراتي 
ويشارك الرفاع الشباب صدارة 
املجموعة ب� 3 نقاط لكل منهما 
بعد ان تخطيا الساملية بنتيجة 
واح���دة 1 � 0. وسيس���تضيف 
العربي في 4  البحريني  األهلي 
أبريل املقبل، بينما يحل الرفاع 
الش���باب اإلماراتي  ضيفا على 

في 6 منه.
عبداهلل العنزي  ٭

وراميات العالم، وقال ان رئيس 
االحتادين الكويتي واآلسيوي 
الش����يخ س����لمان احلمود قد 
اب����دى س����عادته الكبيرة عند 
اختيارن����ا هذا املعس����كر على 
أرض الكويت، وأش����اد بالدور 
الكبير واملشرف للكويت على مر 
العصور واألزمنة مع جمهورية 

البوسنة.

بأداء رائع م���ن اجلانبني حتى 
الثوان���ي األخي���رة ولم يتمكن 
الفريقان من التسجيل في آخر 
17 ثانية رغم احملاوالت الشرسة 
من اجلانبني للتسجيل لينتهي 
الوق���ت األصلي للمب���اراة 77 � 
77، واجته بعدها الفريقان الى 
وقت اضافي مدته 5 دقائق كان 
القادسية قريبا فيه من اخلروج 
منتصرا لوال إضاعة أحمد سعود 
4 رميات حرة في الثواني األخيرة 
بعد أن كان فريقه متقدما بفارق 
نقطت���ني 89 � 87، وبعد إضاعة 
أحمد س���عود الرمي���ة األخيرة 
التقط العبو كاظمة الكرة سريعا 
وحولوها للمتألق فهد الرجيبة 
الذي وضعها في سلة القادسية 

بطريقة مثيرة.
وساهم التألق الالفت جلميع 
العبي كاظمة في إيصال الفريق 
الى نهائي الكأس بعد أن سجل 
أغلب الالعبني نسبة جيدة من 
الرجيبة  ب���رز  النق���اط، حيث 
بتس���جيله 16 نقطة وعبداهلل 
السالم 14 نقطة ومحمد اشكناني 
13 نقط���ة وأحمد البلوش���ي 12 

نقطة.
وفي القادسية، كان الصراف 
وحيدا يص���ارع العبي كاظمة 
بع���د أن س���جل 40 نقطة منها 
10 رميات ثالثي���ة، وأتى بعده 
االميركي دميتريك شاو 15 نقطة 
وعبدالعزيز احلميدي 11 نقطة.
يحيى حميدان  ٭

موفد االتحاد الدولي للعبة و20 
المهتمين  المدربين  دارسا من 

باللعبة.
وأضاف الفودري ان أنشطة 
الدورة وهي األولى من نوعها 
على المستوى العربي اشتملت 
على محاضرات نظرية وعملية 
أقيمت في مقر اللجنة بشاطئ 
المس����يلة تم خالله����ا تحديد 
المراح����ل التي يجب أن تطبق 
الالعبي����ن لالنخراط في  على 
اللعبة وكي�فية التعامل معهم 
أثن����اء التدريب والمنافس����ات 

للوصول الى العالمية.

 واليزال قطر أيضا يتمسك 
بأمل العودة الى املربع الذهبي 
بعد ان تقلص���ت حظوظه في 
اللقب بخسارته  املنافسة على 
ف���ي آخر مباراتني بش���كل غير 
متوقع. وتصطدم طموحات القاع 
والقمة في املواجهة الصعبة التي 
جتمع األهلي أقدم األندية القطرية 
وصاحب املركز األخير واملرشح 
األول للهبوط الى الدرجة الثانية 

مع خلويا احدث األندية والذي 
يلعب للم���رة األولى في دوري 
األضواء واملرشح األول للفوز 
باللقب. وقد خسر كل من الفريقني 
نقطت���ني ثمينتني ف���ي املرحلة 
املاضية وال مجال خلسارة نقاط 
أخرى قد تتس���بب في حرمان 
خلويا من حلمه الكبير، وتعيد 
األهلي مرة ثاني���ة الى الدرجة 

الثانية. 

لظ���روف طارئة وه���ذا األمر ال 
يعن���ي ش���طب كل نتائجه من 
البطولة، فهناك اجتماع للجنة 
االنضب���اط بالبطول���ة لتحديد 
الفريق،  املناسبة على  العقوبة 
مشيرا الى ان كل اعضاء اللجنة 
يتفهم���ون األحداث التي جتري 
حاليا في البحرين ويقدرون عدم 
خوض األهلي البحريني املباراة، 
لذلك ستكون العقوبات مخفضة 
حسب الالئحة، ومن املتوقع ان 
يتم احتساب نتيجة املباراة 3 � 
0 لصالح األهلي اإلماراتي وبني 
انه مادام ان البطولة تقام بنظام 
املجموعات واللعب على مرحلتني 
ذهابا وإياب���ا فإنه يحق لناديي 
األهلي والرفاع البحرينيني طلب 
نقل مبارياتهما التي كان من املقرر 
ان تقام على ملعبيهما الى دولة 
اخرى وهذا هو القرار املرجح ان 
يتخذه الناديان وسيستمران في 
اللعب بالبطولة وشدد النعيمي 
عل���ى عدم وج���ود أي نية لدى 

البوسني ويشارك في املعسكر 
التدريبي 4 رماة وراميات.

وأعرب رئي����س وفد احتاد 
الرماي����ة البوس����ني ديتوفيك 
عن س����عادته باختيار االحتاد 
البوسني للرماية الكويت إلقامة 
املعسكر التدريبي بجانب رماة 
وراميات ن����ادي الرماية الذين 
يعتبرون ضم����ن أفضل رماة 

العبي القادسية على اللعب حتت 
الضغط محاول���ني قدر اإلمكان 
مواصلة الزحف نحو ثاني األلقاب 

في املوسم دون جدوى.
وبدأت املباراة قوية من جانب 
القادسية الذي تقدم 6 � 0 عبر 
ثالثيتني م���ن عبداهلل الصراف 
بيد أن عودة كاظمة الس���ريعة 
قلص الفارق الى 11 � 12 مستغلني 
بذلك كثرة الكرات املفقودة من 
قبل العبي القادسية الذي عاب 
أداءهم سرعتهم غير املبررة في 
إنهاء هجماتهم وبالرغم من ذلك 
حافظ األصفر على تقدمه عند 

نهاية الربع األول 23 � 18.
وقدم كاظمة واحدة من أجمل 
مبارياته في الربع الثاني ومتكن 
من قلب النتيجة على القادسية 
25 � 23 مع غياب العبي األصفر 
عن التسجيل في الدقائق ال� 4 
األولى بيد أن التألق غير الطبيعي 
للصراف في هذا الربع ساهم في 
محافظة فريقه على التقدم بعد 
تسجيله 15 نقطة مبفرده لينهي 

األصفر الربع 41 � 39.
وشهد الربع الثالث شدا وجذبا 
بني الطرفني في محاولة لقلب كل 
منهما الطاولة على اآلخر دون 
الذي  الثابت  األداء  فائدة بع���د 
ظهر به العبو الفريقني ليحافظ 
األصفر على تقدمه بفارق نقطتني 

.59 � 61
وفي الرب���ع الرابع واألخير 
استمتعت اجلماهير احلاضرة 

وتسمى أيضا »كانو« وتعود 
أصولها االولى الى سكان أميركا 

الشمالية االصليين.
وقال أمين الس����ر العام في 
النادي البحري ورئيس لجنة 
الش����راع والت�جديف والكاياك 
الف������ودري  خال����د مح��م����د 
ل� »كون����ا« ان الدورة أقيم���ت 
بحض����ور نائب مدي����ر م�ركز 
ال�قادة  السالم إلعداد  ع�بداهلل 
التابع للهي�ئة العامة للش�باب 
وال�رياضة عدن��ان ابل ومشاركة 
الت�ونس�����ي  ال�دولي  الخ�ب�ير 
زكري����ا المحم����ودي بص��فته 

ام صالل مع الريان والوكرة مع 
السد. ويرفع كل من العربي وقطر 
ش���عار »ال بديل عن الفوز« في 
أقوى لقاءات املرحلة حيث اليزال 
املنافسة  العربي يتمسك بحلم 
على اللقب رغم فشله في الفوز 
على خلويا املتصدر في املباراة 
املاضية 1 � 1، فظل فارق اخلمس 
نقاط بينهما وهو ما يزيد مهمة 

العربي صعوبة.

أكد أمني عام اللجنة التنظيمية 
ل���دول مجلس التع���اون لكرة 
النعيمي  البحريني احمد  القدم 
ل� »األنب���اء« ان الرفاع واألهلي 
البحرينيني لم ينسحبا من دوري 
أبطال اخلليج وانهما مستمران 
في املش���اركة عل���ى الرغم من 
انس���حاب األهلي مس���اء امس 
األول من مبارات���ه أمام األهلي 
اإلمارات���ي، مضيف���ا ان اللجنة 
التنظيمية للبطولة لم يصلها اي 
شيء بخصوص انسحاب األهلي 
والرفاع وعليه فإنهما باقيان في 
البطولة وال صحة لألقاويل التي 
روجت انسحابهما. وكانت بعض 
وسائل اإلعالم أكدت تأهل العربي 
والساملية عن املجموعتني االولى 
والرابعة للدور الثاني من البطولة 
بعد انس���حاب األهلي والرفاع. 
وقال النعيم���ي ان نادي األهلي 
كان متواجدا في االمارات امس 
االول خلوض املباراة أمام األهلي 
اإلماراتي إال انه رأى االنسحاب 

ينظ����م احت����اد الرماية في 
البوسنة والهرسك  جمهورية 
معسكرا تدريبا في رماية اسلحة 
الرص����اص 50 م هو االول من 
نوعه على ميادين الشيخ صباح 
االحمد االوملبية للرماية خالل 
الفترة من 10 الى 20 اجلاري. 
يترأس الوف����د امير ديتوفيك 
عض����و مجل����س ادارة االحتاد 

سيكون الصراع محموما بني 
الكوي���ت وكاظمة للظفر بكأس 
احتاد كرة السلة عندما يلتقيان 
في ال� 7:30 مساء اليوم في نهائي 
املسابقة الذي سيقام في صالة 
نادي الكويت مبنطقة كيفان. كما 
يلعب اليوم القادسية والنصر 
في ال� 5:30 لتحديد املركز الثالث 

على نفس الصالة.
الكوي���ت وكاظمة  ويتطلع 
لتعوي���ض خيب���ة األم���ل بعد 
فق���دان لق���ب بطول���ة الدوري 
التي فاز بها القادسية. ونسبيا 
تبدو احلظوظ متساوية بينهما 
للحصول على لقب الكأس نظرا 
ملا يضمانه من مجموعة مميزة 
من الالعبني املتقاربي املستوى 

واملهارة واخلبرة.
الى  ق���د تأهل  وكان كاظمة 
النهائي بعد أن أقصى القادسية 
حامل اللقب بطريقة مثيرة في 
الدور نص���ف النهائي للبطولة 
والذي أقيم أمس األول في الثواني 
األخيرة وعبر ثالثية جميلة من 
اخلبرة فه���د الرجيبة أخرجت 
فريق���ه منتص���را 90 � 89 بعد 
التمديد اثر تعادل الفريقني 77 
� 77، فيما جاء تأهل الكويت بعد 

تخطيه عقبة النصر 73 � 69.
وفي أقوى مباريات البطولة 
وأكثرها إثارة، حصل كاظمة على 
فوز كان يستحقه بعد األداء الرائع 
الذي قدمه جميع العبيه طوال 
فترات املباراة، األمر الذي أجبر 

أم����س أول دورة  اختتمت 
رياضية م����ن نوعه����ا عربيا 
لمدربي لعب����ة »الكاياك« وهي 
القوارب  سباق تنافس����ي في 
الفردي  وتض����م مس����ابقاتها 
والزوج����ي والرباعي وتج�ري 
مناف��ساتها في المياه الراكدة أو 
مجاري األنهار القوية وبشكل 

متعرج.
ال�تي  ال������دورة  وتعد هذه 
البح����ري  ال��ن����ادي  نظمه����ا 
بالتعاون م�ع م��ركز ع�بدالل�ه 
السالم إلعداد القادة باكورة عمل 
النادي ف����ي مجال هذه اللع�بة 

تنتظر فرق الدوري القطري 
مهام شاقة مع بدء العد التنازلي 
النتهائه حيث يقترب من مراحله 
األخيرة واحلاس���مة فلم تتبق 
سوى 5 مراحل. وتنطلق املرحلة 
الثامنة عش���رة الي���وم فيلعب 
العرب���ي مع قط���ر واخلور مع 
السيلية، وتستكمل غدا بلقائي 
الغرافة مع اخلريطيات واألهلي 
مع خلويا، وتختتم االحد فيلتقي 

الشيخ سلمان احلمود مع وفد االحتاد البوسنيجانب من لقاء الساملية والرفاع البحريني

)هاني الشمري( جنم القادسية عبداهلل الصراف يحاول إعاقة العب كاظمة محمد أشكناني 

خالد الفودري وعدنان أبل وزكريا احملمودي مع الدارسني

فريق أسود الفرات

أعلن رئيس اللجنة املنظمة لبطولة املغتربني 
السوريني لكرة القدم بشير األمني أن البطولة 
تختتم مساء اليوم على مالعب نادي النصر، 

مبباراة نارية جتمع فريقي أسود الفرات 
والبوكمال بعد تأهل األول على حساب الفتوة 4 

ـ 2، والثاني بعد فوزه على ابو حردوب 4 ـ 3 
في نصف النهائي.

وذكر األمني ان املباراة النهائية ستقام حتت 
رعاية سفير اجلمهورية العربية السورية بسام 
عبد املجيد وبحضور عدد من مسؤولي اجلالية 

وأهالي الالعبني.

األمني: أسود الفرات مع البوكمال 
في ختام »املغتربني السوريني«


